
שמע ישראל - שק ואפר יוצע לרבים עם שופרות

נדפיס כולנו את מודעת המחאה הזאת נחלקם בכל בתי הכנסת ונדביקם 
על יד הבתי יעקב והסימינרים, ועל ידי התלמודי תורה, ובישיבות.

חז"ל אומרים שמי שלא מוחה נקרא רשע, ונפסק ברמב"ם מי שמחטיא את הרבים אין לו חלק לעולם הבא, וכתוב בתורה 
מֹוָך ֲאִני ה'".  א ָעָליו ֵחְטא… ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ׂ ְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתָשּ ָנא ֶאת ָאִחיָך ִבּ (ויקרא יט, יז-יח): "לֹא ִתְשׂ
ועל זה אחרו חז"ל: מי שהיה יכול למחות ולא מחה, נחשב כאילו עשה את אותו החטא. וכמו שאמרו חז"ל (שבת נד, ב): "כל 
מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה – נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו – נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו 
– נתפס על כל העולם כולו". ועל כן אמר רב פפא, שבני ביתו של ריש גלותא נתפסים בעוון כל העולם, מפני שיש בידם 
כח למחות ביד החוטאים, (שבת נד, ב). - אנחנו מוחים על כל האנשים, שלא מוחים, ולא מוכיחים על עבודה זרה של הפאות 

ועל הבגדים הפרוצות. - אנחנו מוחים על כל אחד ואחד מישראל, שלא מקיימים הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים.

עושים  לא  אתם  למה  הקוים  שומעי  כל  את  מוחים  אנחנו   .1
הפגנה עם שק ואפר נגד הבתי יעקב והסימינרים למיניהם.

על  ההכשר  נותן  המכשיר  היחידי  הרב  נגד  מוחים  אנחנו   .2
הפאה שהוא יודע בוודאי שכל ההכשר זה שקר ורק כסף וכבוד 

מדבר מתוך גרונו.
3. אנחנו מוחים  את כל רב שהתיר, ויודע כבר את האמת, או 
יענה את  והכסף  קיבלו הרבה כסף,  כי  רוצים לדעת,  אלו שלא 
הכל, אבל יודעים מאה אחוז שכל הפאות הם עבודה זרה, למה 
לא שומעים ממכם, שתחזרו בתשובה, ותחזירו בתשובה את כל 
זרה  ולובשות עד היום הזה פאות של עבודה  אלו שהכשלתם, 

בגללכם?
נכנס  שלא  ואחד  אחד  כל  החסידים  כל  את  מוחים   אנחנו   .4
להרבי שלו לספר לו על העבודה זרה של הפאות ועל הפריצות 
שילדות שלנו הולכות ולהגיד לו שהקהילה שלנו נעשית קהילת 

בית שמד לילדות שלנו, והנשים הולכות עם עבודה זרה.
5.   אנחנו מוחים לכל האנשים שלא מקיימים את מצוות תוכחה 
זה.  את  יודע  קטן  ילד  שכל  דאורייתא,  עשה  מצוות  שהיא 

והתורה הקדושה אומרת לנו הוכיח תוכיח אפילו 100 פעמים.
צנועים  לא  בגדים  המוכרות  הנשים  את  מוחים   אנחנו   .6
צדיקים  דינים  מבתי  הכשר  צריכים  החניות  כל  ופרוצים, 
שהבגדים שהם מוכרים הם כשרים. וכל אשה שנכנסת לחנות 
שישאלו את החנות אם יש להם הכשר? ואם אין להם שיצאו 

משם.
של  והמנהלים  והרבנים  האדמורים  כל  את  מוחים  אנחנו    .7
הפריצות  עם  שעושים  למיניהם,  והסימינרים  יעקב  הבתי 
שהילדות והמורות הולכות, בית השמד, בית של כומרים, בית 
הפאה  נגד  מתפללות  שהילדות  התפילות  וכל  כנסיה.  נצרות, 

נכרית של המורה הכל הולך ישר לטעמפל בהודו.

שלהם,  שהחסידים  והרבנים  האדמורים  את  מוחים  אנחנו    .8
מנהלים את הבנות שלנו בבית יעקב לשמד. האם לא שמעתם 
ואשה  איש  שכל  פעמים   28 ואומרת  בוכה  אמנו  שרחל  מה 
והילדים שלא הולכים בצניעות יבא הדאע"ש וישחוט את כולם, 
האם לא ראיתם המודעה הזאת? האם לא ראיתם שהדאע"ש 
פרסמו שכל אשה שהולכת עם פאה ידעו שהיא יהודיה ולשחוט 
אותם פשוט להוריד להם את הראש רח"ל. וזה מה שהבית יעקב 
רוצים  זה  ובגלל  ח"ו,  לשחיטה  ישר  אותכם  שמכינים  עושים 
להיכנס מליון ערבים, לשחוט את כולם שלא הולכים בצניעות.

9.  אנחנו מבקשים מכל ההורים ומכל הילדות של הבית יעקב 
והסימינרים שיעשו מרד נגד המורה, ונגד המנהלים, ולא יאמרו 
ברכה, ובוודאי לא להגיד שום תפילה, ושום לימודי קודש, עד 
שהמורה המיסיונרית תלבש מטפחת, ולא יראו את שערותיה, 
ואנחנו מוחים נגד כל אלו שלא מוכיחים נגד המורות והמנהלים 
הרבים.  את  ומכשילות  הצניעות  של  ההשחתה  כל  על  שלהם, 
10. אנחנו מוחים  לכל המדריכות לכלות שמחנכים את הכלות 
לשמד, ומלמדים את הכלות שילכו כמו הגויות בפריז, כל אחד 
אלינו  ויטלפנו  לפרסם,  צריך  האלו  המדריכות  על  שיודע 
0548-520-921 ונפרסם את המיסנריות האלו, שהם מיסיונרים 
ולא ללכת ללמוד אצלם. אנחנו מוחים לכל היהודים בכל מדינה 
ומדינה ובכל עיר ועיר, אתם יודעים מה שכתוב שכמשיח יבוא 
לא  אתם  ולמה  לבעל,  כרעו  לא  אשר  איש   7000 רק  ימצא 
מתחילים לעשות קו טלפון שידעו כמה נשים צדקניות הולכות 
צדיקים  אנשים  ה7000  את  למשיח  להכין  מטפחת  עם  כבר 
זרה של פאה  כרעו לבעל של העבודה  ולא  בצניעות  שהולכות 

נכרית.  

בית דין אמת וצדק
 של התאחדות היראים

 לביעור העבודה זרה מארצנו הקדושה 


